PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE OBCE SVĚTLÁ HORA
1) Úvod:
a) „Zpravodaj“ je řádně evidovaná tiskovina vydávaná Obcí Světlá Hora. Slouží především
k informování občanů o dění v obci, o dění v zájmových sdruženích a spolcích, o akcích, které jsou
v obci a okolí pořádány, a také k propagaci obce.
b) Zpravodaj je měsíčník distribuovaný bezplatně do všech poštovních schránek na území obce Světlá
Hora. Zpravodaj je také možno zdarma získat na obecním úřadě.
c) Přípravou zpravodaje je pověřena redakční rada, jejíž složení schvaluje Rada Obce Světlá Hora.

2) Obsah Zpravodaje (běžné pořadí informací):
a) Kontakty, důležité informace, provozní doby, tísňové linky…
b) Zprávy z OÚ (slovo starostky, místostarosty; zastupitelstvo obce (usnesení, pozvánky na zasedání),
rada obce, komise a výbory, informace k záležitostem matriky, evidence obyvatel, odpadů,
poplatkům, sociálním službám apod.).
c) Zprávy ze zájmových kroužků, organizací a spolků Světlé Hory a místních částí a pozvánky na akce.
Zveřejnění zpráv či pozvánek na akce z jiných obcí posoudí redakční rada.
d) Zprávy ZŠ a MŠ Andělská Hora.
e) Příspěvky občanů.
f) Reklama (posouzená redakční radou).
g) Sdělení, která vyjadřují pouze názory členů zastupitelstva obce - přiměřený prostor v rozsahu
maximálně ½ strany A5 pro jednoho člena ZO, bez možnosti navyšování rozsahu počtem zastupitelů
pod tímto příspěvkem podepsaných.
h) Společenská rubrika.

3) Doručování příspěvků:
Příspěvky lze doručit:
a) V digitální podobě na email: svetlahora@svetlahora.cz .
b) Osobně na podatelnu obce.
c) Poštou na adresu: Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora.

4) Zveřejnění příspěvků:
a) Na zveřejnění příspěvku nevzniká právní nárok.
b) Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji obce Světlá Hora nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se
nevracejí.
c) Redakční rada má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, ale není povinna jazykově,
nebo stylisticky příspěvek upravovat. V případě závažných gramatických nebo stylistických
pochybení textu nebo v případě nesrozumitelnosti textu má redakční rada právo takovýto
příspěvek vrátit autorovi k přepracování nebo jej zcela vyřadit.
d) Anonymní příspěvky nebudou zveřejňovány a budou bez posouzení obsahu vyřazeny. Každý
příspěvek musí být podepsán jménem i příjmením.

5) Uzávěrka zpravodaje:
a) Uzávěrka zpravodaje bude 4 pracovní dny před schůzí redakční rady, a to z důvodu možnosti reakce
těch, kteří budou jmenovitě uvedeni v některém z příspěvků.
b) Později doručené příspěvky budou již považovány za příspěvky do dalšího čísla.

6) Reakce na článek:
a) Právo na reakci má občan/subjekt, který je v článku jmenován, nebo je z obsahu zřejmé, o koho se
jedná. Tento občan/subjekt je osloven vydavatelem.
b) Reakce může být maximálně v rozsahu ½ strany A5.
c) Možnost reagovat je do 24 hodin od doby, kdy byl dotčenému odeslán redakční radou článek, kde
je jmenovitě uveden. V takovémto případě bude odpověď uveřejněna ve stejném čísle zpravodaje.
d) Pozdější reakce může být uveřejněna v dalším čísle zpravodaje.
e) Odpověď na odpověď již nebude zveřejněna (dle zákona č. 46/2000, § 10).
7)
a)
b)
c)

Příspěvky spolků a sdružení, občanů:
Příspěvky spolků a sdružení, občanů budou zveřejňovány v přiměřeném rozsahu.
Obsahově mohou pouze informovat o činnosti spolku a o činnostech s nimi spojených.
Politické názory v těchto článcích nejsou přípustné. Redakční rada si vyhrazuje právo na výzvu k
úpravě. Pokud se tak nestane do 24 hodit od odeslání výzvy, nebude tento příspěvek zveřejněn
v aktuálním čísle zpravodaje.

8) Úpravy příspěvků před zveřejněním:
a) Vrácením k přepracování dává redakční rada autorovi možnost nápravy závažných formálních závad
a rozporů s Pravidly pro vydávání Zpravodaje obce Světlá Hora. Jakýkoliv požadavek redakční rady
na změnu smyslu textu, názoru či informace v textu obsažené není přípustný. Změna významu
přepracovaného textu je možná, avšak výhradně z vůle autora.
b) K přepracování může být příspěvek vrácen autorovi pouze jednou. Pokud nebudou v dostatečné
míře odstraněny závady, kvůli kterým byl příspěvek vrácen, rozhoduje redakční rada o vyřazení
příspěvku nebo o možnosti vydání (po přepracování) v dalším čísle zpravodaje.
9) Vhodnost / nevhodnost příspěvků:
a) Příspěvky s marginálním, nezajímavým, vágním, nemravným, pomlouvačným, nepodloženým a
spekulativním tématem či s dvojsmysly nebo podsunutými názory mohou být z rozhodnutí redakční
rady vyřazeny.
b) Příspěvky nesmí být útočné ani vulgární, neslušné, urážlivé či jinak dehonestující.
c) Ve zpravodaji nebudou vydávány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu,
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, politické orientace
nebo sociální situace.
d) Nebudou otištěny příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů a politiků. Dále
nebudou otištěny příspěvky, jejichž obsah zakládá podstatu trestného činu nebo je v rozporu s
dobrými mravy.
e) Všechny příspěvky budou posouzeny redakční radou v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon).

10) Reklamy:
a) Redakční rada bude posuzovat zveřejnění a případné zpoplatnění komerčních presentací a reklamy
podle následující definice:
„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šíření zejména komunikačními médii,
mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží,
výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu
poskytování služeb, propagaci ochranné známky.“

b) Politická reklama je nepřípustná. S výjimkou řádného, časově omezeného volebního klání při
volbách do zastupitelstva obce, kdy bude každému volebnímu uskupení poskytnuta 1 strana
zpravodaje zdarma.
c) Poplatky za zveřejňovanou inzerci:
▪ 1 stránka A5
500,- Kč
▪ ½ stránky A5
250,- Kč
▪ řádková inzerce
2,- Kč za slovo
▪ společenská rubrika do rozsahu ½ stránky A5 zdarma
Uvedené ceny jsou vč. DPH.

Pravidla pro vydávání Zpravodaje byla schválena Radou obce Světlá Hora dne 20. 7. 2020, pod č. usnesení
R28/2020/14, s platností od 23. 7. 2020.

